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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30243-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa chemikaliów oraz materiałów eksploatacyjnych do instalacji
odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na Składowisku Odpadów Miasta Poznania w Suchym
Lesie. 2.Szczegółowy opis...
Termin składania ofert: 2016-04-01

Numer ogłoszenia: 72820 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30243 - 2016 data 23.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. 61 8530813, fax. 61 8530842.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w
wysokości - 3 000, 00- zł, /słownie: trzy tysiące złotych 00/100/; 1.Wadium może być wnoszone w
następujących formach: a.pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy
oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., Nr 116 , poz. 730 i 732 i Nr 227 ,
poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620. 2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3.Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w
godz. 800 - 1430 . Wadium (oryginał) należy wnieść najpóźniej do dnia 01 kwietnia 2016 r do godz. 10:00,
po czym zostanie ono zdeponowane w kasie Zamawiającego. Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego
nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca
wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362. Za skuteczny
termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego do
momentu upływu terminu składania ofert. 5.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych
w art. 46 ustawy Pzp. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
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odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości - 3 000, 00- zł, /słownie: trzy tysiące złotych 00/100/; 1.Wadium może być wnoszone
w następujących formach: a.pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy
oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., Nr 116 , poz. 730 i 732 i Nr 227 ,
poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620. 2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3.Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w
godz. 800 - 1430 . Wadium (oryginał) należy wnieść najpóźniej do dnia 05 kwietnia 2016 r do godz. 10:00,
po czym zostanie ono zdeponowane w kasie Zamawiającego. Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego
nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca
wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362. Za skuteczny
termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego do
momentu upływu terminu składania ofert. 5.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych
w art. 46 ustawy Pzp. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy..
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 01.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
sp. z o. o. Al. Marcinkowskiego 11 61 - 827 Poznań Pok. 13 I piętro.
W ogłoszeniu powinno być: 05.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Poznaniu sp. z o. o. Al. Marcinkowskiego 11 61 - 827 Poznań Pok. 13 I piętro.
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